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O Brasil é o time de futebol "mais atraente" para os patrocinadores corporativos entre as 
seleções nacionais que participarão da Copa do Mundo de futebol na Alemanha, no mês que 
vem, segundo pesquisa realizada pela empresa de marketing esportivo Global Sponsors.  
 
A seleção brasileira, que terá Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Roberto Carlos em campo, entre 
outros astros do futebol mundial, ficou à frente da França e da Inglaterra, respectivamente a 
segunda e a terceira colocadas do ranking, informa a empresa, sediada em Londres. A Global 
Sponsors obteve o resultado por meio das respostas de compradores de direitos de patrocínio 
que trabalham nas 500 maiores empresas listadas pela revista Fortune.  
 
Combinação que dá certo  
 
"A combinação sul-americana de estilo e paixão do jogo" dos brasileiros cria uma equipe que o 
público admira, diz acreditar o fundador da Global Sponsors, Michael Stirling, em comunicado 
divulgado por e-mail. "Nossos clientes reconhecem a oportunidade que esse tipo de patrocínio 
traz e querem se ligar a esse tipo de negócio", completa o executivo.  
 
O anúncio da Global Sponsors foi feito cerca de uma semana após a revista britânica Marketing 
ter divulgado que a equipe nacional da Inglaterra é a mais valiosa do mundo em termos de 
receita de patrocínio. Vale lembrar que existe uma diferença cambial considerável entre as 
moedas real e libra.  
 
As equipes de Portugal e Itália completam a lista dos cinco primeiros times da Global 
Sponsors. Já as seleções de Coréia do Sul e Gana entraram para a lista dos dez primeiros 
times, que não inclui a Alemanha, anfitriã da próxima Copa, nem os Estados Unidos.  
 
"Essas duas seleções nacionais são, sem dúvida, equipes poderosas, mas seu poder de atração 
com os cidadãos do mundo não tem o alcance supranacional que as outras seleções têm", 
explica Stirling.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Comunicação, p. C-6.  


